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Economia do Processo Eleitoral na Atualidade Brasileira - I 
I. O FATO DA CONJUNTURA 

Public choice é um raciocínio analítico [MONTEIRO, 2011; 2007] em que as instituições políticas 
são elas próprias, políticas públicas. Uma analogia que sempre uso é que: para se entender a 
política econômica observada na superfície, por seus indicadores finais (PIB, emprego, gastos 
públicos, inflação etc), é necessário saber o que se passa no patamar subjacente a tais 
resultados, suas engrenagens institucionais – quais são e como operam. [Note o leitor: como 
operam e não, como devem operar!]. 

A partir de 2008-2009, quando os EUA e outras economias do Primeiro Mundo montaram 
operações de socorro a setores críticos, esses governos estavam apostando erroneamente que 
um sistema institucionalmente restaurado promoveria a prosperidade num sentido mais amplo. 
Todavia, quando eles focalizaram suas políticas econômicas em medidas de austeridade e na 
redução de déficits – e se afastavam de um estímulo fiscal – essa arquitetura das instituições se 
revelou imprópria e aumentou o risco de ser uma má aposta. “O resultado disso tudo tem sido a 
prosperidade para alguns, em detrimento de muitos” [“One Big Unhappy Economy” New York Times, 

Editorial Board, 20.9.14].  
A percepção aqui aceita é do quanto é enganador se estabelecerem diagnósticos e 

conclusões que apenas visualizam os resultados finais do jogo de escolhas públicas [MONTEIRO, 

2011:2011], sem considerar a vinculação desse desempenho às próprias regras do jogo. Na falta 
de uma visão segura do que anda acontecendo ao longo desta crise, entrou em voga falar por 
parábolas, tal como o fez Mario Draghi [“Mario Draghi Predicted a Euro Zone Bump”, qz.com, 25.9.14]: é 
necessário “utilizar qualquer grau de liberdade para empreender políticas fiscais mais growth-
friendly”. Nada mais do que retórica vazia. 

 

II. A TRAJETÓRIA DA ECONOMIA 
A atual competição presidencial apenas reflete o que se passa na superfície do desempenho 

econômico, como se fosse uma ocorrência autônoma; por certo que, eventualmente surgem no 
debate eleitoral bizarros temas institucionais (constituição monetária, fundo soberano – porém, 
tudo tratado avulsamente, como se fossem tópicos de amplo entendimento e atenção por parte do 
eleitorado brasileiro). Quando não os candidatos (“é importante que tenhamos economia e 
ecologia na mesma equação” afirma um deles), seus assessores (especializados), excitados com 
a possibilidade de se transferirem para Brasília em 2015, também sucumbem às exigências do 
marketing político (“para fazer bondade, é preciso arrumar a casa” afirma um deles). De todo 
modo, na atualidade brasileira, economistas e a mídia em geral, sem qualquer isenção 
eleitoral, oferecem narrativas e não, explicações; ademais, optam por uma visão de mundo 
normativa (“como deve ser”). Em outra frente, mesmo em uma economia com um passado nada 
recomendável na experiência de “planos de governo” (a “época de ouro” e, ao mesmo tempo, de 
grandes disparates, teria sido marcada pelos “PND”, Planos Nacionais de Desenvolvimento, nos 
governos militares), a mídia tanto quanto os candidatos entre si demandam ou apontam a 
necessidade de se apresentar um “plano”. Esse tipo de documento acaba sendo essencialmente 
qualitativo (números só no canto direito, ao alto, das paginas) e cheio de adjetivação que vai 
sendo calibrada de viva voz em palanques e entrevistas, e nas ruas. Portanto, não há porque 
requerer coerência em comportamentos eleitorais. Daí não ser relevante para o candidato ter ou 
não ter um “plano”. Com isso, o candidato-incumbente apresenta-se em posição singular: ele tem 
o que mostrar objetivamente, tanto quanto pode, mais do que os competidores, sofrer críticas 
centradas nesse desempenho efetivo. 

Assim sendo, faz exceção – e causa alguma surpresa – que o tema do “banco central 
independente” [“O Mantra da Independência do Banco Central & A Crise”, Estratégia Macroeconômica, 22(513), 

25.8.14] tenha chegado aos palanques e ser conectado à inflação que está mais elevada do que 
deveria estar, aos juros que alcançam patamar mais alto do que deveriam ter, e o crescimento do 
PIB não ser tão significativo quanto deveria ser. Contra esse cenário, a tese da independência do 
BC envereda pelo caminho do acatar um poder discricionário virtualmente ilimitado. Todos os 
adeptos desse status parecem sonhar, por exemplo, em ser Mario.Draghi (o banqueiro central 
europeu) que, em meio ao recente recuo pessimista quanto às economias da União Europeia, 
reclama que “alguns governos nacionais não têm usado sabiamente as poupanças; para onde 
teriam ido essas poupanças?” [“Draghi Pessimism on European Recovery Stirs Expectations of Stimulus”, New 
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York Times, 23.9.14]. É o banqueiro central “enquadrando” o Executivo: não será esse um bom 
exemplo de "quarto" poder? 

 
III. O QUE OBSERVAR 

Por fim, é inescapável a forte manifestação de interesses organizados privados na atual 
campanha eleitoral – o que, de resto, também ocorre em qualquer democracia do Primeiro 
Mundo. Todavia, no Brasil esse mecanismo opera sob um quadro institucional muito frágil, sendo 
que em alguns casos não há regras do jogo de escolhas públicas [MONTEIRO, 2007: Capítulo 1] 
delimitando efetivamente a apresentação e o encaminhamento dessas demandas preferenciais 
junto ao processo político. A Figura 1 estiliza esse tipo de intrusão de interesses privados. Para 
simplificar, a figura estabelece duas etapas: a da realização das escolhas eleitorais, [1], e, após 
as eleições, [2], a distribuição dos eleitos por seus diferentes postos no processo político. 

 
                                                               Figura 1 
                                 Eleições & Interesses Privados Preferenciais 
 
 
                      Provisão de Políticas & Instrumentação das Escolhas Públicas 
 
 
                           Poder de Grupos de Interesses Privados (Rent Seeking) 
 
 
 
 
                                                   Processo Eleitoral (2014) 
 
 
 
 

                         Autonomia Decisória do Processo Político 
 
Da parte da FIESP, FEBRABAN e mesmo de um prosaico Conselho de Medicina de Goiás, 

para citar os que têm mais recentemente defendido ou atacado este ou aquele candidato (ver 
meus tuites em @jvimont), suas estratégias são ajustadas às prévias eleitorais. E como se forma 
essa estratégia? O poder desses grupos se manifesta pelo mecanismo do rent seeking – eles 
investem recursos reais, na tentativa de viabilizar, a favor do grupo, uma transferência de renda e 
riqueza que só pode ser provida pelo processo político [MONTEIRO, 2007: Capítulo 6]. Tal 
investimento se dá em pelo menos três vertentes, como indicado na Figura 1: (a) 
substancialmente na fase [1], por apoios (não exclusivamente financeiros) a potenciais 
ocupantes de posições no processo político, e por “compra” de espaço na mídia (mais 
efetivamente pela frequência com que a imprensa em seus vários formatos se predispõe a se 
engajar em torno dessas demandas preferenciais e, assim, de candidatos a elas vinculados); (b) 
por compras de serviços no mercado de lobbying, mais efetivamente quando já ocorreu a 
ocupação dos postos no processo político, [2], secundado por continuada busca de acolhimento 
e propagação de demandas preferenciais, pela mídia.  

O impacto perverso ou disfuncional do rent seeking é resumido na Figura 1: interferência 
continuada sobre a autonomia decisória do Executivo e Congresso Nacional – ainda é mais 
agravada, no caso do Brasil, por não se dispor de regras que restrinjam tal mecanismo, em 
bases de sofisticação com que ele pode ser operado e refinado frequentemente [MONTEIRO, 2011; 

2007: Capítulo 6] – reforça e diversifica a provisão e instrumentação de políticas preferenciais, [3]. 
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